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H ΕΕΛΛΑΚ



✓ Ιδρύθηκε το 2008

✓ Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός 

✓ Μέτοχοι: 35 Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά 
Ιδρύματα



Σκοποί 

Η Ανάπτυξη και Προώθηση:
✓ Ανοιχτών Προτύπων

✓ Ανοιχτού Λογισμικού

✓ Ανοιχτού Περιεχομένου

✓ Ανοιχτών Δεδομένων

✓ Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών

✓ Αδειών Creative Commons

✓ Τεχνολογιών  Ανοιχτού Υλικού & Σχεδίων

(open hardware & design)

✓ Ανοιχτής Διακυβέρνησης



Οι Υποθέσεις



Το πλαίσιο σήμερα

- Ευρυζωνικά Δίκτυα

- Πολλαπλές Συσκευές/Οθόνες

- Περιεχόμενο, Δεδομένα, Μηχανική Μάθηση, κλπ...

- Προσωποιημένες Εφαρμογές / Προσωπικά Δεδομένα;

Σημαντικές Επενδύσεις: Εθνικοί, Κοινοτικοί και Ιδιωτικοί 

Πόροι.

- Δομικά Εμπόδια:

1) Οργανωσιακή κουλτούρα

2) Έλλειψη σχετικής αυτονομίας στην διοίκηση

3) Έλλειψη κουλτούρας διαφάνειας 

1)Δημόσιες ψηφιακές υποδομές τον 21ο Αιώνα;



Διακυβέρνηση -- Σύγχρονο Κράτος -- Ψηφιακές 

Υποδομές;

- Φορείς Πολιτικής που βασίζονται στην 

αποτελεσματική αξιοποίηση δεδομένων

- Συναλλάσσονται με άλλους φορείς, με επιχειρήσεις

και πολίτες

*

Δίκτυα υπαλλήλων, πολιτών και χρηστών  υπηρεσιών 

που συμμετέχουν από κοινού στον σχεδιασμό

υποδομών & υπηρεσιών.



Ποια μπορεί να είναι η απάντηση;

- Στον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα,

- Στις συχνά επικαλυπτόμενες αποσπασματικές δράσεις 

διαφορετικών φορέων και οργανισμών 

-Στην έλλειψη συνολικής και μετρήσιμης στόχευσης για 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό.



ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ...



1. Interoperability solutions for public administrations, 

https://ec.europa.eu/isa2/

2. Connecting Europe Facility,

https://ec.europa.eu/cefdigital/

3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα: Επιτυχίες, 

Προβλήματα και ο Δρόμος προς τον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό, ΔιαΝΕΟσις,

https://www.dianeosis.org/research/egov_study/

4. Forum Ελληνικής Καινοτομίας & Στρατηγικής, 

‘’Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Στρατηγική για μια νέα 

Δημόσια Διοίκηση’’, 

https://www.gisf.gr/2018/12/13/πρόταση-πολιτικής-

ψηφιακού-μετασ/

Πηγές

https://ec.europa.eu/isa2/
https://ec.europa.eu/cefdigital/
https://www.dianeosis.org/research/egov_study/
https://www.gisf.gr/2018/12/13/πρόταση-πολιτικής-ψηφιακού-μετασ/


Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Διαλειτουργικότητας τα βασικά μητρώα αποτελούν 

«αξιόπιστες πηγές βασικών πληροφοριών για 

στοιχεία όπως πρόσωπα, εταιρείες, οχήματα, 

άδειες, κτίρια, τοποθεσίες και οδούς» και είναι 

«αυθεντικά και έγκυρα». 

Κύριο στοιχείο τους, που τα διαφοροποιεί από τα 

υπόλοιπα μητρώα, είναι η επαναχρησιμοποίηση 

των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτά από 

μεγάλο αριθμό εφαρμογών και συστημάτων.

Τα βασικά μητρώα





Αναζητώντας Λύση



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

- Υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων που έχουν 

υλοποιηθεί με ανοιχτό λογισμικό  

- Ανάπτυξη υπηρεσιών αξιοποιώντας ανοιχτά 

δεδομένα του δημόσιου τομέα με τοπική αξία

- Ήδη διαμορφωμένα παραδείγματα από 

πλατφόρμες συνεργασίας 

(π.χ.https://joinup.ec.europa.eu/)

https://joinup.ec.europa.eu/


Τα Χαρακτηριστικά της Λύσης



Τεχνικές wiki 

• Ανοιχτά πρότυπα και πλατφόρμες, πχ MediaWiki

• Προσαρμογή ανοιχτών πλατφορμών

• Βιωματική εκπαίδευση 

• Πληθοπορισμός, Πληθοπορισμός, Πληθοπορισμός ... 
https://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing

https://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing


- Personal Data Protection by design and by default,

- Open Data by default through Open API’s( πχ Reactive 

Applications Using APIs, Events and Streams, 

https://swagger.io/, https://x-road.global/, etc..),

- Open Standards & Open Source by default &

- Μόνο άπαξ(“once only principle”)

Τι Αρχές Πρέπει να ακολουθούν οι 

Δράσεις

https://swagger.io/
https://x-road.global/


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Συνεργατικός σχεδιασμός και ανάπτυξη

• Χρήση ώριμων ανοιχτών τεχνολογιών

• Υλοποίηση και εκπαίδευση

• Ανοιχτές τεχνολογίες και δίκτυα στελεχών

• Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με ευέλικτες 
διαδικασίες για να μειωθεί ο κύκλος των 36-60 μηνών 
για έργα ΤΠΕ



ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

- https://fosdem.org/, Brussels, 1-2 
Φεβρουαρίου 2020 

- https://2019.fosscomm.gr/, Λαμία 11-
13 Οκτωβρίου 2019 

- https://moodlemoot.org/mootgr19/, 
Θεσσαλονίκη, 28-29 Νοεμβρίου 2019

https://fosdem.org/
https://2019.fosscomm.gr/
https://moodlemoot.org/mootgr19/
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